
 
 
 
 

Voorstel aan : Gemeenteraad van 24 april 2014 

Door tussenkomst van : Raadscommissie van 15 april 2014 

Nummer : 17 

Onderwerp : Besluit over opgelegde geheimhouding 

Bijlage(n) : 1.  Overzicht opgelegde geheimhouding 2010-2013 (geheim) 

2.  Concept raadsbesluit 

   

   

   

   

Samenvatting : Op grond van de Gemeentewet mag de gemeenteraad ge-
heimhouding opleggen op bepaalde documenten en versla-
gen. De opgelegde geheimhouding kan alleen worden opge-
ven door de gemeenteraad zelf. In bijgaand raadsvoorstel 
wordt de raad geadviseerd welke geheimhouding op docu-
menten en verslagen opgeheven kan worden, en welke in 
stand gehouden moet worden. 

 

   

Voorgestelde beslissing : Besluiten om: 

1.  Geheimhouding op te heffen op de onderwerpen zoals 
aangegeven in het 'Overzicht opgelegde geheimhouding'. 

2.  Geheimhouding in stand te houden op de onderwerpen 
zoals aangegeven in hetzelfde overzicht. 

3.  De opgelegde geheimhouding van het 'Overzicht opge-
legde geheimhouding' ex artikel 25 Gemeentewet te be-
krachtigen. 
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Inhoud 
In dit raadsvoorstel geven wij u advies over het al dan niet opheffen of in stand houden van 
door uw raad opgelegde geheimhouding of vertrouwelijkheid op documenten en verslagen 
van vergaderingen. 
 
Gemeentewet en geheimhouding 
In de afgelopen raadsperiode werd in de periode tot 2011 door u vertrouwelijkheid opgelegd 
op bepaalde vergaderingen van uw raad of raadscommissie en bijbehorende stukken. Daar 
bestaat echter geen wetteli jke grondslag voor, daarom geldt die vertrouwelijkheid als ge-
maakte afspraak totdat uw raad die opheft. Vanaf 2011 heeft u op grond van de Gemeente-
wet beslotenheid opgelegd op bepaalde vergaderingen en heeft u geheimhouding opgelegd 
op een aantal documenten en verslagen. U heeft dit gedaan op grond van de volgende art i-
kelen uit de Gemeentewet: 
• Artikel 23 biedt uw raad een grondslag om een besloten raadsvergadering te houden, en 

het verslag daarvan geheim te houden. 
• Artikel 25 biedt uw raad een grondslag om geheimhouding op te leggen omtrent het in 

een besloten vergadering behandelde, en omtrent de inhoud van stukken die aan de raad 
worden overgelegd.  

• Artikel 55 biedt ons college een grondslag geheimhouding op te leggen omtrent documen-
ten op grond van een belang, genoemd in de Wet openbaarheid van bestuur. 

• Artikel 86 biedt grondslag voor een raadscommissie geheimhouding op te leggen omtrent 
het in een besloten vergadering behandelde, en omtrent de inhoud van stukken die aan 
de commissie worden overgelegd.  

 
Omdat de gemeenteraad geheimhouding of vertrouwelijkheid oplegt, geldt deze totdat de 
raad die opheft. Gezien de overgang naar een nieuwe raadsperiode, l igt het voor de hand 
dat u een besluit neemt over het al dan niet opheffen van de door u opgelegde geheimhou-
ding en vertrouwelijkheid. Hierover is door ons college een advies voorbereid. Een overzicht 
van de opgelegde geheimhouding of vertrouwelijkheid per onderwerp tussen 2010 en heden 
is daartoe bijgevoegd. Per onderwerp wordt beargumenteerd aan uw raad voorgesteld om 
geheimhouding of vertrouwelijkheid in stand te houden of op te heffen - in dat laatste geval 
kunnen de documenten openbaar gemaakt worden. 
 
Advies/voorstel 
Op basis van het bovenstaande stellen wij u voor te besluiten om: 
1.  Geheimhouding op te heffen op de onderwerpen zoals aangegeven in het 'Overzicht op-

gelegde geheimhouding'. 
2.  Geheimhouding in stand te houden op de onderwerpen zoals aangegeven in hetzelfde 

overzicht. 
3.  De opgelegde geheimhouding van het 'Overzicht opgelegde geheimhouding' ex artikel 25 

Gemeentewet te bekrachtigen. 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
mr. M.P. de Wilde, 
directeur/gemeentesecretaris 

 J.G. Vlietstra, 
burgemeester 

 


